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Abstract. 
This study aims to examine the relationship between self-efficacy with health locus of control. 
The health locus of control is an internal HLC, powerful others HLC, and chance HLC. This study 
recruited patients with type 2 diabetes mellitus who are members in the Gymnastics Association 
Diabetes Mellitus (PERSADIA) in Pakis health care Surabaya. Data was collected by DES scale 
developed by Anderson and MHLC scale developed by Wallston. Data analysis was performed 
with Spearman’s Rho statistical techniques using SPSS 16.0 for windows. Data analysis found 
that self-efficacy was not associated with an internal HLC (r = 0,114;p > 0,05), in addition to the 
self-efficacy was also not associated with an powerful others HLC (r = 0,260; p > 0,05), an self-
efficacy was also not associated with chance HLC (r =0.201; p > 0.05). The results of this analysis 
indicate that self-efficacy did not have a relationship with the health locus of control.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-efficaccy dengan health locus 
of control. Health locus of control yang diukur adalah aspek internal HLC, powerful others HLC, 
dan chance HLC. Penelitian ini dilakukan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang menjadi 
anggota di Perkumpulan Senam Diabetes Mellitus (PERSADIA) di Puskesmas Pakis Surabaya. 
Alat pengumpulan data berupa kuesioner skala DES yang dikembangkan oleh Anderson dan 
skala MHLC yang dikembangkan oleh Wallston. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik statistik Spearman’s Rho dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh bahwa self-efficacy tidak berhubungan dengan internal HLC (r = 0,114; p 
> 0,05); selain itu self-efficacy juga tidak berhubungan dengan powerful others HLC (r = 0,260; p 
> 0,05); dan self-efficacy juga tidak berhubungan dengan chance HLC (r = 0.201; p > 0,05). Hasil 
analisis tersebut menunjukkan bahwa self-efficacy tidak berhubungan dengan health locus of 
control.
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PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus, yang dikenal dengan 
penyakit gula atau kencing manis merupakan 
penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah 
yang melebihi normal (hiperglikemia) akibat 
tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun 
relatif (Rohan, 2012). Hiperglikemia kronik pada 
diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka 
panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ 
tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung dan 
pembuluh darah (Sudoyo, Setiyohadi, Alwi, 
Simadibrata K, & Setiati, 2009). 

Penderita diabetes mellitus yang tersebar 
di seluruh puskesmas yang ada di Surabaya pada 
tahun 2011 sebanyak 20.259 jiwa dan pada tahun 
2012 meningkat menjadi 21.660 jiwa (Dinas 
Kesehatan kota Surabaya, 2013). Pelayanan 
kesehatan yang tersedia pada tiap-tiap puskesmas 
telah cukup menunjang penatalaksanaan diabetes. 
Salah satunya dengan adanya perkumpulan yang 
mewadahi penderita diabetes dengan beberapa 
program yang terdapat di dalamnya. 

Puskesmas Pakis Surabaya merupakan 
salah satu puskesmas yang memiliki organisasi 
perkumpulan senam diabetes yang aktif di 
Surabaya. Pada puskesmas yang terletak di 
Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya 
tersebut memiliki poli gizi atau yang mereka 
sebut dengan “Pojok Gizi” sebagai salah satu 
sarana yang memberikan penyuluhan dan 
konsultasi gizi pada penderita diabetes. Selain itu, 
Perkumpulan Senam Diabetes (PERSADIA) yang 
tersedia di puskesmas Pakis juga kerap melakukan 
penyuluhan mengenai diabetes dan mengadakan 
pengecekan gula darah sekali setiap bulannya. 
Dengan adanya penatalaksanaan diabetes yang 
tersedia di puskesmas Pakis, jumlah penderita 
diabetes mellitus pada puskesmas tersebut 
yang terdata pada tahun 2011 adalah sebesar 109 
penderita dan mengalami peningkatan pada 
tahun 2012 menjadi sebanyak 161 penderita (Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya, 2013).

Diabetes mellitus diklasifikasikan dalam 
dua tipe, yang pertama adalah diabetes mellitus 
tipe 1 atau disebut juga dengan insulin dependent 
(ketergantungan insulin) adalah mereka yang 
menggunakan insulin oleh karena tubuh tidak 
dapat menghasilkan insulin. Sedangkan yang 
kedua adalah diabetes mellitus tipe 2 atau 
disebut juga dengan insulin requirement atau  

non-insulin dependent (membutuhkan insulin) 
adalah mereka yang membutuhkan insulin 
sementara atau seterusnya diakibatkan pankreas 
tidak menghasilkan cukup insulin agar kadar gula 
darah normal, oleh karena badan tidak dapat 
respon terhadap insulin (Rohan, 2012). Penelitian 
yang dilakukan oleh Thomas, Kamalanabhan, 
& Vasanthi (2004) menunjukkan bahwa faktor 
psikologis yang mengikuti faktor fisiologis dari 
diabetes merupakan penyebab kematian yang 
lebih sering dijumpai dibandingkan dengan 
beberapa penyebab klinis lainnya.

Mengelola diabetes sebagai suatu penyakit 
metabolik yang dapat dikendalikan namun juga 
dapat tidak disembuhkan, termasuk diantaranya 
adalah olah raga, perencanaan diet dan obat-
obatan. Perencanaan tersebut melibatkan 
disiplin baik secara fisik dan fisiologis yang 
dapat memberikan pengaruh secara signifikan 
terhadap jiwa dan gaya hidup pasien (Thomas, 
Kamalanabhan, & Vasanthi, 2004). Individu 
yang memiliki health locus of control (HLC) atau 
kemampuan untuk mengontrol kesehatannya, 
cenderung membuat keputusan sendiri tentang 
pengobatan mereka dan mematuhi perencanaan 
yang mereka buat (Thomas, Kamalanabhan, & 
Vasanthi, 2004). Penelitian yang dilakukan Bell 
dkk (2002, dalam Lawson, Waddell, & Webb, 
2011) menjelaskan bahwa pada orang dewasa yang 
lebih tua HLC terbukti berkaitan dengan status 
kesehatan dan perilaku kesehatan yang menunda 
atau mengurangi kompikasi akibat penyakit 
kronis terkait penuaan diri.

HLC berakar dari teori belajar sosial Rotter 
pada tahun 1954 yang memiliki prinsip utama 
bahwa perilaku individu dalam situasi tertentu 
merupakan harapan individu bahwa perilaku akan 
mengarah pada suatu penguat dan sejauh mana 
penguat tersebut berpengaruh (Conner & Norman, 
1995). Menurut Wallston (1982) HLC merupakan 
derajat yang digunakan untuk mengevaluasi 
apakah seorang individu menganggap kesehatan 
mereka dapat atau tidak dapat dikontrol oleh 
dirinya sendiri atau mereka mampercayai bahwa 
ada faktor dari luar yang mempengaruhi kesehatan 
mereka. Menurut Wallston (1978, dalam Shehu & 
Mokgwathi, 2008) HLC mengarah kepada ukuran 
kepercayaan seseorang terhadap kekuatan diri 
mereka sendiri yang berkaitan dengan kesehatan 
atau penyakit yang diderita. Ketika seseorang 
memiliki keyakinan diri baik secara internal 
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maupun eksternal terhadap kesehatan mereka, 
maka diri mereka sendiri yang akan melakukan 
suatu perilaku tertentu terkait dengan kesehatan 
mereka. 

Menurut Wallston (dalam Shehu & 
Mokgwathi, 2008) HLC pada derajat dimana 
individu  memandang kesehatan sebagai sesuatu 
yang dapat dikontrol, secara internal atau eksternal. 
Internal merupakan keyakinan seseorang 
bahwa kesehatan merupakan konsekuensi dari 
perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan 
eksternal merupakan keyakinan bahwa kesehatan 
berada dibawah kontrol orang lain (powerful 
others health locus of control) atau ditentukan 
oleh nasib (chance health locus of control). Dalam 
penelitiannya, Popova (2012) mengatakan bahwa 
HLC memiliki implikasi prognosis yang penting 
bagi kesehatan dan kesejahteraan. Penelitian 
tersebut juga menemukan bahwa internal health 
locus of control menentukan tingkat kesehatan 
yang lebih tinggi, kebahagiaan diri dan kepuasan 
hidup. Keyakinan kontrol diri dan tanggung 
jawab diri dapat dicerminkan melalui perilaku 
gaya hidup sehat yang terorganisir dengan baik. 
Sedangkan orang-orang muda dengan powerful 
others health locus of control dan chance health 
locus of control yang rendah cenderung lebih 
pasif dalam kesadaran akan merawat kesehatan, 
sehingga faktor resiko yang sering dialami adalah 
stres, pola makan buruk, kurang tidur, merokok, 
dan lain-lain. Faktor-faktor resiko ini sering 
menjadi akar dari banyaknya penyakit utama dan 
menjadi karakter masyarakat modern.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa HLC 
masyarakat juga menjadi penghubung antara 
self-efficacy dan penyesuaian terhadap kesehatan 
(Wallston, 1992, dalam Shehu & Mokgwathi, 
2008). Self-efficacy secara umum dan health locus 
of control memiliki keterkaitan, tetapi hubungan 
diantara keduanya cukup rendah (Luszczynska & 
Schwarzer, 2005). Internal health locus of control  
dan self-efficacy berkorelasi pada orang dewasa 
akhir yang sehat (Waller & Bates, 1992 dalam 
Luzsczynska & Schwarzer, 2005), korelasi antara 
self-efficacy secara umum dan internal health 
locus of control dan chance health locus of control 
ditemukan pada pelajar tetapi koefisiennya 
rendah (Bonetti, 2001 dalam Luzsczynska & 
Schwarzer, 2005). 

Self-efficacy dijelaskan oleh Bandura (1994 
dalam Hutchinson, 2010) sebagai keyakinan 

seseorang terhadap kemampuannya untuk 
menghasilkan tingkat kinerja yang baik dan 
mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut 
Cross, March, Lapsley, Byrne, & Brooks (2005) 
self-efficacy diartikan sebagai keyakinan manusia 
pada kemampuan mereka untuk melatih sejumlah 
ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka 
dan kejadian-kejadian di lingkungan. Keyakinan 
ini menentukan apakah seseorang mencoba suatu 
perilaku atau tugas, berapa lama mereka akan 
bertahan menghadapi hambatan dan tingkat 
keberhasilan akhir yang tercapai.

Self-efficacy mengacu pada keyakinan 
seseorang tentang kemampuan seseorang untuk 
melakukan perilaku yang harus mengarah pada 
hasil yang diharapkan. Keyakinan ini menentukan 
apakah seseorang mencoba suatu perilaku 
atau tugas, berapa lama mereka akan bertahan 
menghadapi hambatan dan tingkat keberhasilan 
akhir yang tercapai (Cross, March, Lapsley, 
Byrne, & Brooks, 2005). Ketika self-efficacy 
tinggi, individu merasa yakin bahwa mereka 
dapat menjalankan respon yang diperlukan 
untuk mendapatkan penguat. Ketika self-efficacy 
rendah, individu khawatir bahwa respon yang 
diperlukan mungkin diluar kemampuan mereka 
(Waiten, 2004).

Menurut Sabha & Achterberg (1997) self-
efficacy mencerminkan keyakinan seseorang 
terhadap kemampuannya untuk mengatasi 
kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam 
melakukan tugas tertentu dan dalam situasi 
tertentu. Bandura (dalam Sabha & Achterberg, 
1997) berpendapat bahwa seseorang cenderung 
mengerjakan suatu tugas dengan keyakinan 
bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas 
tersebut dengan menghindari orang lain yang 
mereka percaya memiliki kemampuan yang lebih 
dari dirinya.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah self-
efficacy dan health locus of control dimana dalam 
health locus of control aspek yang diukur adalah 
internal health locus of control, powerful others 
health locus of control, dan chance health locus 
of control. Self-efficacy merupakan keyakinan 
seseorang tentang kemampuan yang dimiliki 
untuk melakukan perilaku yang mengarah 
pada hasil yang diharapkan. Dalam self-efficacy  
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terdapat empat proses yang mempengaruhi fungsi 
keyakian dalam diri manusia, diantaranya adalah 
proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi, 
dan proses seleksi. Berdasarkan ke-empat proses 
tersebut Anderson, Funnell, Firzgerald, & Marrero 
(2000) mengelompokkannya menjadi tiga aspek 
utama, yaitu pengaturan aspek psikososial 
penderita diabetes, penilaian ketidakpuasan 
dan kesiapan untuk berubah, dan pengaturan 
dan pencapaian tujuan pengobatan diabetes. 
Sedangkan HLC dalam penelitian ini adalah 
kepercayaan individu dalam menghadapi suatu 
situasi yang berhubungan dengan kesehatannya. 
Dalam Conner & Norman (2006) menjelaskan 
bahwa terdapat tiga dimensi yang mempengaruhi 
HLC, yaitu internal HLC, powerful others HLC, 
dan chance HLC.

Penelitian ini dilakukan pada anggota 
PERSADIA di puskesmas Pakis Surabaya, dengan 
populasi sebanyak 34 orang. Alat pengumpulan 
data berupa kuesioner self-efficacy dengan 
alat ukur  Diabetes Empowerment Scale (DES) 
dengan relibilitas 0,79 dan HLC dengan alat 
ukur Multidimentional Health Locus of Control 
(MHLC) dengan reliabilitas dibagi berdasarkan 
dimensi-dimensinya. Untuk dimensi internal 
HLC reliabilitasnya sebesar 0,80, dimensi chance 
HLC  skornya sebesar 0,72, dan dimensi powerful 
HLC sebesar 0,40.

Analisis data dilakukan dengan teknik 
statistik Spearman’s Rho dengan bantuan program 
SPSS 16.0 for windows. Hal tersebut dilakukan 
karena data tidak memenuhi syarat parametrik 
sehingga dilakukan analisis non parametrik. Taraf 
signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini 
sebesar 5%.

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil uji korelasi dengan teknik 
diatas, diketahui bahwa ketiga hipotesis alternatif 
(Ha) dalam penelitian ini ditolak. Hal tersebut 
terlihat dari nilai signifikansi pada hubungan 
antara self-efficacy dengan internal health locus of 
control (r = 0.114, p < 0.05), sedangkan untuk nilai 
signifikansi pada hubungan antara self-efficacy 
dengan powerful others health locus of control 
(r = 0.260) dan nilai signifikansi pada hubungan 
antara self-efficacy dengan chance health locus of 
control (r = 0.201).

Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
self-efficacy dengan internal health locus of 
control, powerful others health locus of control, 
dan chance health locus of control pada penderita 
diabetes mellitus tipe 2 anggota PERSADIA di 
puskesmas Pakis Surabaya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Wallston (1992 dalam Wu, Tang, & Kwok, 2004) 
yang berpendapat bahwa health locus of control 
memiliki hubungan positif dengan self-efficacy. 
Selain itu, dalam penelitiannya, Wu, Tang & Kwok 
(2004) menjelaskan bahwa pada internal health 
locus of control terdapat hubungan positif dengan 
self-efficacy dengan nilai koefisien korelasi (r = 
0,37, p < 0,01). Namun dalam beberapa kasus juga 
ditemui hubungan antara HLC dan self-efficacy 
yang tidak signifikan, seperti yang ditemui pada 
penelitian ini, misalnya pada pasien rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis  atau stoke (Bonetti 
dkk, 2001 dalam Luszczynska & Schwarzer, 2005). 

Penelitian lain menyelidiki hubungan 
HLC dan self-efficacy dalam sample masyarakat 
Australia, memiliki korelasi yang tidak signifikan 
antara HLC dan weight control self-efficacy 
(Paxton & Sculthorpe, 1999 dalam Luszczynska 
& Schwarzer, 2005). Kurangnya hubungan 
yang signifikan tersebut dapat berasal dari 
beberapa perbedaan dalam langkah-langkah 
yang digunakan dalam HLC dan self-efficacy, 
self-efficacy dapat diukur dalam cara yang lebih 
spesifik yaitu dengan mengacu kepada salah satu 
aspek dari suatu penyakit tertentu. Misalnya HLC 
pada skala yang berhubungan dengan diabetes, 
self-efficacy mungkin mengacu kepada aktifitas 
fisik, gizi, atau kepatuhan terhadap pengobatan 
(Luszczynska & Schwarzer, 2005).

Self-efficacy bukanlah satu-satunya faktor 
yang mempengaruhi HLC beberapa variabel telah 
terbukti mempengaruhi HLC seperti faktor sosial 
dan budaya, faktor demografis, kondisi kesehatan, 
dan faktor psikologis. Faktor-faktor tersebut 
yang tidak di kontrol dalam penelitian ini, yang 
mungkin dapat mempengaruhi hubungan antara 
self-efficacy dengan HLC. Seperti yang dijelaskan 
sebelumnya, bahwa HLC dibangun dari teori 
belajar sosial milik Rotter dengan demikian 
faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi 
keyakinan seseorang akan kesehatannya dalam 
budaya yang berbeda (Stein, Smith, & Wallston, 
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1984). Budaya mampu berperan penting dalam 
kesehatan masyarakat karena aspek budaya 
berkaitan dengan perilaku seseorang dan perilaku 
merupakan salah satu determinan penting 
dalam kesehatan. Subjek dalam penelitian ini 
merupakan sekelompok penderita diabetes yang 
menjadi anggota PERSADIA di puskesmas Pakis 
Surabaya. Dengan demikian subjek penelitian 
merupakan orang-orang yang berada pada 
sosiodemografi yang sama, dalam hal ini dapat 
dimungkinkan  subjek saling bertukar cerita dan 
pengalaman dengan penderita diabetes lain yang 
menjadi anggota PERSADIA. 

Selain faktor sosial dan budaya, yang 
mungkin dapat mempengaruhi HLC pada 
seseorang adalah kondisi kesehatan. Seperti 
yang diungkapkan oleh Bell dkk (2002, dalam 
Lawson, Waddell, & Webb, 2011) bahwa seseorang 
yang memiliki lebih dari dua penyakit kronis 
cenderung memiliki powerful others health locus 
of control dan chance health locus of control yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang 
memiliki kurang dari dua penyakir kronis. Dalam 
penelitian ini hal, kondisi kesehatan yang dimiliki 
subjek tidak dikontrol selain diabetes mellitus 
tipe 2. Hal tersebut yang dimungkinkan menjadi 
faktor yang lebih mempengaruhi kecenderungan 
subjek terhadap HLC.

Faktor psikologis juga tidak dikontrol 
dalam penelitian ini, faktor psikologis dianggap 
mampu mempengaruhi HLC seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Lawson, Waddell, & 
Webb (2011) bahwa depresi dan kecemasan 
berhubungan langsung dengan powerful others 
health locus of control dan chance health locus 
of control. Penelitian lain yang dilakukan oleh 
Buhagiar, Parsonage, & Osborn (2011) juga 
menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami 

depresi, gangguan kecemasan, dan gangguang 
kepribadian menunjukkan kecenderungan pada 
powerful others health locus of control. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lawson, 
Waddell, & Webb (2011)  menyatakan bahwa 
depresi dan kecemasan berhubungan langsung 
dengan powerful others health locus of control 
dan chance health locus of control. Selain 
itu penelitian yang dilakukan oleh Buhagiar, 
Parsonage, & Osborn (2011) menjelaskan bahwa 
seorang individu dengan depresi, gangguan 
kecemasan, dan gangguan kepribadian 
menunjukkan kecenderungan pada powerful 
others health locus of control dan chance health 
locus of control. Penelitian lain yang dilakukan 
oleh Holmberg (dalam Buhagiar, Personage, & 
Osborn, 2011) menunjukkan bahwa penderita 
skizofrenia memiliki kecenderungan pada 
powerful others health locus of control dan chance 
health locus of control, hal tersebut dikarenakan 
refleksi perasaan penderita bahwa penyakit 
mereka merupakan diluar kendali diri mereka. 

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat hubungan antara self-efficacy  dengan 
HLC, dalam hal ini yang diteliti adalah aspek 
internal health locus of control, powerful others 
health locus of control, dan chance health locus 
of control  pada penderita diabetes mellitus tipe 2 
anggota PERSADIA di puskesmas Pakis Surabaya. 
Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa pada 
subjek penderita diabetes mellitus tipe 2 anggota 
PERSADIA di puskesmas Pakis Surabaya, self-
efficacy dengan HLC dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak dikontrol dalam penelitian ini. 



Afifah Nuraini

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental
Vol. 2 No. 1, April 2013

27

PUSTAKA ACUAN

Anderson, R.M., Funnell, M.M., Fitzgerald, J.T., & Marrero, D.G. (2000). The Diabetes Empowerment 
Scale: A Measure of Psychosocial Self-efficacy. Diabetes Care, Vol. 23, No. 6, Hal. 739-743. 

Buhagiar, K., Parsonage, L., & Osborn, D. PJ. (2011). Physical Health Behaviours and Health Locus of 
Control in People with Schizophrenia-spectrum Disorder and Bipolar Disorder; A cross-sectional 
Comparative Study with People with Non-psychotic Mental Illness. Biomedical Central. 

Conner, M., & Norman, P. (1995). Predicting Health Behaviour: Research And practice With Social 
Cognition Models 1th ed. Open University Press. USA. 

Conner, M., & Norman, P. (2006). Predicting Health Behaviour: Research And Practice With Social 
Cognition Models 2nd ed. Open University Press. England.

Cross, M.J., March, L.M., Lapsley, H.M., Byrne, E., Brooks, P.M. (2006). Patient Self-Efficacy and 
Health Locus of Control Relationships With Health Status and Arthritis-Related Expenditure. 
Rheumatology, Hal. 92-96. 

Dinas Kesehatan kota Surabaya. Rekapitulasi (Laporan) Penyakit Diabetes Mellitus Per-Puskesmas 
Tahun 2011 dan 2012. 

Hutchinson, S., (2010). The Relationship of Emotional Intelligence And Self-Efficacy of First And Second 
Years Principals In Missouri. Dissertation (Unpublish). Columbia: Faculty of the Graduate School 
University of Missouri.

Lawson, J. M., Waddell, E. L., & Webb, A. K. (2011). Predictor of Health Locus of Control in Older Adults. 
Springer Science & Business Media , Hal. 173-183.

Luszczynska, A., & Schwarzer, R. (2005). Multidimentional Health Locus of Control : Comment on the 
Construct Measurement. Jurnal Health Psychology Vol.10, Hal. 633. 

Popova, S. (2012). Locus Of Control - Predictor Of Health and Subjective Well-Being . Health and 
Pharmaceutical Journal , Vol.4. Hal. 47-52.

Rohan, H. (2012). Mengenal Diabetes Mellitus Pada Orang Dewasa dan Anak-anak Dengan Solusi herbal. 
Yogyakarta: Nuha Medika.

Sabha, R., & Achterberg, C. (1997). Review of Self-Efficacy and Locus of Control for Nutrition and Health 
Related Behavior. American Dietetic Association. 

Shehu, J & Mokgwathi, M. M. (2008). Health Locus of Control and Internal Resilience Factors Among 
Adolescents in Botswana: A Case-Control Study with Implications for Physical Eduation. 
University of Botswana: Gaborone, Botswana. 

Stein, M. J., Smith, M., & Wallston, K. A. (1984). Cross-Cultural Issues of Health Locus of Control Beliefs. 
Psychological Studies. Vol. 29, No. 1. 

Sudoya, A.W., Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata K.M., & Setiati, S. (2009). Buku Ajar: Ilmu Penyakit 
Dalam Jilid III Edisi V. Jakarta: Internal Publishing. 

Thomas, E.M., Kamalanabhan, T.J., & Vasanthi, M., (2004). Locus of Control Among Diabetic and Non-
Diabetic Patients: A Comparative Study. Social-Science Journal. Vol. 8. Hal. 221-226. 

Waiten, W. (2004). Psychology Theme and Variations 6th ed. Wadsworth Thomson Learning. 
Wallston, K.A. & Wallston, B.S. (1982). Who is Responsible for Your Health: The Construct of Health 

Locus of Control. In G. Sanders & J Suls (Eds.) Social Psychology of Health and Illness. Hal. 65-95. 
Wu, A. M., Tang, C. S., & Kwok, T. C. (2004). Self-efficacy, Health locus of control, and Psychological 

Distress in Elder Chinese Women with Chronic Illnesses. Aging & Mental Health, Hal. 21-28.


